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EPE - “Energie besparen én 
duurzaam verwarmen. Bij ’t 
Stokertje wordt dat gecom-
bineerd met sfeer en gezel-
ligheid…..”
Wij Nederlanders zijn een 
volk van gezelligheid. Voor-
al tijdens de koude en don-
kere maanden van het jaar 
willen we sfeer én warmte 
in huis creëren. Daar staat 
tegenover dat de energie-
nota van de meeste huis-
houdens al jaren stijgende 
is. De voorraad fossiele 
brandstoffen wordt steeds 
kleiner en we zullen op een 
andere manier moeten gaan 
verwarmen want anders is 
boem straks echt ho! 
Volgens Henk van Leeuwen, 
vestigingsmanager van 
Haardenhuys Gelderland is 
dat voor veel mensen vol-
doende reden om over te 
stappen naar een hout- of 
pelletkachel met een hoog 
rendement óf naar een nieu-
we generatie gashaard. Hier-
mee haal je niet alleen die 
ouderwetse sfeer in huis, 
maar kun je ook aanzienlijk 
besparen op de energiereke-
ning.
’t Stokertje Haarden-
huys Gelderland aan de 
Beekstraat 23 in Epe heeft 
een indrukwekkende show-
room met ruim 800 haarden 
en kachels. Het Haarden-
huys is daarom eigenlijk 
het beste te omschrijven als 

een belevingscentrum waar 
’t Stokertje laat zien wat er 
allemaal mogelijk is op het 
gebied van hout-, pellet- en 
gasgestookte kachels en 
haarden. 
Henk vertelt enthousiast 
verder. “We hebben zelf veel 
beleving bij de kachels die 
we verkopen en die willen 
we graag overbrengen op 
onze klanten. Dit geldt ook 
voor onze installateurs; die 
stellen zich ten doel de ka-
chels zo mooi af te werken 
dat onze klanten er iedere 
keer dat ze er naar kijken 
weer blij van worden. We 
hebben ruim 20 eigen, vak-
kundig opgeleide, installa-
tieteams die door heel Ne-
derland koersen om bij onze 
klanten een warmer (t)huis 

te creëren.” Vrijwel alle 
merken zijn verkrijgbaar bij 
’t Stokertje en om elke keer 
iets nieuws te brengen or-
ganiseert ’t Stokertje regel-
matig stookweekenden met 
bepaalde thema’s. 
Op 13 en 14 december staat 
de nieuwe collectie van 
Wanders in de schijnwer-
pers. De bijzonder vormge-
geven houtkachel Wanders 
Oak zal uiteraard te zien 
zijn, evenals de nieuwe 
Balsa gaskachels. Op 14 
december is een specialist 
van Wanders aanwezig voor 
extra advies. Wilt u ook een 
hout-, pellet-, of gaskachel, 
profiteer dan van de speci-
ale aanbiedingen tijdens het 
komende stookweekend bij 
Haardenhuys Gelderland.

Energie besparen én 
duurzaam verwarmen

Een hout- of pelletkachel zorgt voor sfeer, maar ook voor een 
lagere energienota.


